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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Uji Asumsi 

Sebelum menggunakan teknik analisis korelasi product moment 

untuk uji hipotesis, maka penulis terlebih dahulu melakukan uji 

asumsi menyangkut uji normalitas dan uji linieritas. Melalui uji 

asumsi ini dapat diketahui apakah distribusi kedua variabel tersebut 

normal atau tidak normal. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah data 

memiliki distribusi yang normal atau tidak. pengujian normalitas 

data dilakukan dengan menggunakan Kolmogrov-Smirnov Z. 

Distribusi data normal apabila p>0,05 (signifikasi lebih dari 5%) 

dan diperoleh hasil berikut (perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran E1). 

a. Variabel Dukungan Sosial 

Skor dukungan sosial pada mahasiswa perantau di Unika 

Soegijapranata menunjukkan nilai Kolmogrov-Smirnov Z.  
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sebesar 0,557 (p>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa skor 

dukungan sosial mahasiswa perantau Unika 

Soegijapranata memiliki distribusi normal. 

b. Variabel Motivasi Belajar 

Motivasi belajar pada mahasiswa perantau di Unika 

Soegijapranata menunjukkan nilai Kolmogrov-Smirnov Z. 

sebesar 0,875 (p>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa skor 

motivasi belajar mahasiswa perantau Unika 

Soegijapranata memiliki distribusi normal. 

2. Uji Linieritas 

Berdasarkan hasil uji linieritas antara dukungan sosial dan 

motivasi belajar, diketahui bahwa nilai Flinier adalah 11,704 

(p<0,05) yang berarti ada hubungan antara variabel X dan Y 

linier. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran E2. 

B. Uji Hipotesis 

Perhitungan pada tahap ini dilakukan dengan teknik korelasi 

product moment menggunakan Program Statistical Packages for Social 

Science (SPSS) Versi 16.0 for Windows. Hasil yang diperoleh yaitu rxy = 

0,443 (p<0,01). Hal ini menunjukan bahwa hipotesis dapat  
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diterima, yang berarti ada korelasi positif dan signifikan antara 

dukungan sosial dengan motivasi belajar. Perhitungan dapat dilihat 

pada lampiran F. 

C. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan teknik korelasi 

product moment diperoleh hasil rxy = 0,443 (p<0,01). Hal ini 

menunjukkan adanya hubungan positif antara dukungan sosial 

terhadap motivasi belajar. Apabila semakin tinggi dukungan sosial 

maka akan semakin tinggi pula motivasi belajarnya. Begitu pula 

sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial maka akan semakin 

rendah motivasi belajarnya. 

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa mahasiswa yang 

memiliki motivasi belajar yang tinggi tentu didukung oleh dukungan 

baik dari orang tua maupun teman-temannya, misalnya orang tua 

sering menanyakan tentang perkembangan kuliah anak, memberikan 

fasilitas untuk memudahkan dalam belajar, memberikan nasehat, 

percaya serta menghargai hasil kerja keras anak. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adicondro dan 

Purnamasari (dalam Suciani dan Rozali, 2014 h.44) mengatakan 

bahwa dukungan yang didapat dari keluarga berupa perhatian dan  
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rasa percaya akan membantu meningkatkan motivasi dalam diri 

remaja. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Dhitaningrum dan Izzati (2013, h.4) juga menjelaskan bahwa 

kurangnya motivasi belajar disebabkan karena mereka kurang 

mendapatkan dukungan yang diberikan oleh orang tua dan mereka 

kurang mengerahkan tenaganya dalam pencapaian prestasinya. 

Selain itu dukungan sosial memiliki hubungan terhadap 

motivasi belajar dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh 

Allen, Gartner, Kohler dan Reissman (dalam Suciani & Rozali, 2014, 

h. 43), mereka berpendapat bahwa teman sebaya berpengaruh besar 

dalam motivasi belajar serta akan memengaruhi naik dan turunnya 

prestasi juga harga diri mahasiswa. Apabila lingkungan pertemanan 

kurang positif seperti malas belajar, tidak saling mengingatkan atau 

membantu maka akan berdampak negatif bagi mahasiswa, karna 

mahasiswa akan merasa kesulitan dalam proses belajar dan 

kekurangan motivasi. 

Seseorang yang mendapatkan dukungan sosial dari orang tua 

tentu akan merasa lebih semangat karena orang tua memberikan 

nasehat ketika individu sedang dalam kondisi yang sulit, sehingga 

mahasiswa merasa diperhatian dan disayangi, hal tersebut 

membangkitkan semangat secara emosional. Selain itu orang tua  



40 

 

 

 

juga memberikan dukungan secara finansial dan fasilitas untuk 

belajar sehingga mmempermudah mahasiswa dalam kuliahnya. 

Tidak hanya itu, mahasiswa yang mendapatkan dukungan sosial dari 

teman-teannya tentu akan mempermudah proses belajarnya dan lebih 

termotivasi karena memiliki teman atau kelompok belajar, ada teman 

yang bisa ditanya saat menghadapi kesulitan dalam pelajaran, teman 

yang tidak hanya bisa diajak belajar tetapi juga bermain atau 

menghilangkan tegang saat belajar, teman yang selalu menghargai 

kerja keras satu sama lain, teman untuk berkompetisi, sehingga 

motivasi mahasiswa menjadi lebih tinggi karna mendapatkan 

dukungan secara emosional baik dari orang tua maupun teman, 

dukungan penghargaan, dukungan instruental, dan dukungan 

informasi. 

Menurut Blumer (dalam Rhoton, Arephin, dan Stansfeld, 

2011) manusia bertindak atas dasar segala sesuatu yang memiliki 

makna bagi dirinya yang dapat berkembang melalu interaksi sosial 

dengan orang lain. Hal tersebut berkaitan dengan motivasi pada 

individu, karena interaksi sosial merupakan salah satu bagian dari 

dukungan sosial karena untuk mencapai suatu tujuan seseorang 

membutuhkan dukungan dari orang lain yaitu motivasi dari 

lingkungan sosialnya (Martin dan Dawson, 2009).  
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Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Suciani dan Rozali 

(2014, h. 44) yang menyatakan bahwa dukungan sosial merupakan 

salah satu faktor motivasi belajar bagi mahasiswa, karena dengan 

adanya dukungan sosial menjadi daya penggerak bagi mahasiswa 

untuk memenuhi kegiatan belajar, begitu pula sebaliknya apabila 

dukungan sosial tidak diberikan maka daya penggerak dalam diri 

mahasiswa akan menjadi lemah dalam kegiatan belajar. 

Dukungan sosial memiliki hubungan yang positif dengan 

motivasi belajar juga dapat dilihat dari hasil koefisien relasi sebesar 

0,443 (p<0,01). Sumbangan efektif dukungan sosial terhadap 

motivasi belajar yaitu sebesar 19,6249%, hal ini juga menunjukkan 

bahwa sebagian besar dukungan sosial berpengaruh pada motivasi 

belajar, sedaangkan sisanya merupakan faktor yang tidak 

diikutsertakan dalam penelitian ini. 

Hasil perhitungan empiris pada penelitian ini diketahui bahwa 

variabel dukungan sosial memiliki hasil mean empirik (Me) sebesar 

62,3, mean hipotetik (Mh) sebesar 52,5, dan standar deviasi hipotetik 

(SDh) sebesar 10,5. Sedangkan variabel motivasi belajar memiliki 

hasil mean empirik (Me) sebesar 38,98, mean hipotetik (Mh) sebesar 

dan 40 dan standar deviasi hipotetik (SDh) sebesar 8. Hal ini 

menunjukkan bahwa dukungan sosial yang dirasa mahasiswa  
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perantau tergolong dalam tahap normal atau sedang. Begitu pula 

dengan motivasi belajar mahasiswa perantau berada dalam tahap 

normal atau sedang. 

  Hasil penelitian ini berbeda dengan survey awal yang 

dilakukan peneliti. Perbedaan tersebut terjadi karena peneliti hanya 

mengamati fenomena motivasi belajar dari beberapa mahasiswa saja, 

terutama mahasiswa yang menunjukkan tanda-tanda motivasi belajar 

yang rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


